Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 11. august 2015

Nordea udnævner ny koncernchef og ny Group
COO
Bestyrelsen i Nordea Bank AB (publ) har udnævnt Casper von Koskull til ny administrerende
direktør og koncernchef og Torsten Hagen Jørgensen til ny Group Chief Operating Officer
(COO) og vicekoncernchef.
Det nye ledelsesteam afløser Christian Clausen, som har besluttet at træde tilbage efter mere end
otte år som koncernchef for Nordea. Ændringen træder i kraft 1. november 2015. Christian Clausen
fortsætter i en rådgivende rolle indtil udgangen af 2016, hvor han forlader banken.
Casper von Koskull (54) kom til Nordea i 2010 som leder af Wholesale Banking og medlem af
koncernledelsen. Inden da havde han en lang karriere i den internationale bankverden i Frankfurt,
New York og London, senest som managing director og partner i Goldman Sachs.
Torsten Hagen Jørgensen (50) har været leder af Group Corporate Centre og Group CFO i Nordea
siden januar 2013. Han blev ansat i banken i 2005 og har været medlem af koncernledelsen siden
2011.
- Jeg vil gerne takke Christian Clausen for hans uvurderlige bidrag til at gøre Nordea til en stor,
succesrig international bank. Hans lederskab, kundefokus og internationale udsyn er enestående i
banksektoren. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde de seneste fire år, og jeg er meget glad for,
at Christian vil acceptere at blive indstillet til bestyrelsen for Sampo, Nordeas største aktionær. Jeg
respekterer hans beslutning om at fratræde som koncernchef nu, og jeg ønsker ham alt det bedste i
næste fase af hans aktive karriere, siger Björn Wahlroos, formand for Nordeas bestyrelse.
Udnævnelserne er sket efter en grundig proces ledet af bestyrelsen.
- Med udnævnelsen af Casper von Koskull og Torsten Hagen Jørgensen får Nordea det ideelle team
til at sikre en succesfuld ledelse af Nordea fremover. De kombinerer relationsbankerfaring og
operationel ekspertise i verdensklasse, siger Björn Wahlroos.
- Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at skabe fremtidens relationsbank. Vi vil fastholde vores
stærke kundefokus og det vigtige fokus på compliance samt på forenklingen af vores processer i
samarbejde med vores kolleger i hele banken som ét Nordea-team, siger Casper von Koskull.
Yderligere information:
Claus Christensen, leder af Group Communications, 25 24 89 93

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er
pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter
(1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og
aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger
inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og
er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq
Helsinki og Nasdaq Copenhagen.
www.nordea.com

